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Metsäkeskuksen strategia ja 
AMOjen toimenpiteiden 

tarkistus



Metsäkeskuksen tehtävänä on

1. Metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen

2. Metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano, ja

3. Metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen

• asiakasrahoitteisen liiketoiminnan eriyttäminen 
valtionaputoiminnasta => kilpailuneutraliteetti

• 13 maakunnallisen yksikön fuusioiminen yhdeksi 
valtakunnalliseksi => yhdenmukainen toiminta, 
tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen

Laki Suomen metsäkeskuksesta 1.1.2012



Miksi strategian päivitys?
• Nykyinen strategia on toteutettu / toteutumassa

› asiakkuusohjautuvuus, ’Metsäala kasvuun’, ”vapaan ja tasapuolisen 
kilpailun lisääminen”

› ”valtakunnallinen johto on tehostanut organisaation toimintaa myös 
palvelualueilla ja maakunnissa”, ”työnjako ja erikoistuminen ovat lisänneet 
toiminnan kustannustehokkuutta”

• Metsätieto ja digitalisaatio
› Teknologian kehittyminen, asiakkaidemme strategiat ja painopisteet, 

hallitusohjelman kirjaukset biotalous, digitalisaatio, hallinnon keventäminen

• Toimintaympäristömme muutos jatkuu, ja jatkuu,
ja jatkuu..
› Metsätietolain uudistaminen, metsätalouden kannustimet 2020 jälkeen, 

julkishallinnon niukkuus, Maakuntauudistus

› Muutokset ovat entistä nopeampia – jatkuvasti päivittyvä strategia



• Päämäärämme: 

› Arvoa ja kasvua metsästä

• Tehtävämme: 

› Mahdollistamme osaamisella ja yhteistyöllä 
metsäalan menestystä

Edistyksellisyys – Yhdessä tekeminen – Vastuullisuus –
Riippumattomuus 

Metsäkeskuksen strategia



Metsätietomme, osaamisemme ja palvelumme 
parantavat

1. metsätalouden kestävyyttä ja kannattavuutta

2. metsään perustuvan yritystoiminnan 
monipuolisuutta ja kasvua

3. asiakkaiden palvelukokemusta

Metsäkeskuksen strategiset tavoitteet



Timur Kärki, Gofore Oy, s. 83-94



Todellinen yhteiskunnan digitalisaatio on kuitenkin jotain 
vielä tätäkin paljon enemmän. Se on organisaatiorajoja ja 
toimintatapoja rikkovaa, asiakaslähtöistä uusien palvelujen 
ja palvelumuotojen synnyttämistä julkisen ja yksityisen 
sektorin toimijoiden yhteistyössä. Se muuttaa koko 
toimintakentän ja muodostaa näin kaikille toimijoille ennalta-
arvaamatonta uutta arvoa. Tällaiseen arvonmuodostukseen 
päästään ainoastaan ekosysteemissä, jossa 
palveluntuottajat, kansalaiset sekä julkinen organisaatio 
kohtaavat luonnollisella ja esteettömällä tavalla. 



Keskeisimmät Metsäkeskuksen kaikkia palveluita koskevat 
tehtävät ovat

1. metsätiedon sekä asiakastiedon hyödyntäminen 
toimijoiden, palveluyrittäjien sekä Metsäkeskuksen 
omien palveluiden kehittämisessä ja tehostamisessa,

2. yksityisten sähköisten ja muiden palvelujen edistäminen 
sekä

3. toimivien koko metsäalaa hyödyttävien kumppanuuksien 
rakentaminen muodostettavien maakuntien kanssa.

(1 + 2 = metsätietoekosysteemin luominen)

Metsäkeskus 2018



• https://www.youtube.com/watch?v=i1fRpKBQhT8



Alueellisten metsäohjelmien 
toimenpiteiden päivitys



• Perustuvat metsälakiin ja -asetukseen 

• Kattavat ohjelmakauden 2016-2020

• Maakunnallisten metsäneuvostot laativat 14 alueelle 
toimialueellaan v. 2015

• Metsäsektori - laaja näkökulma: WOOD, NON-WOOD, 
ENVI

• Sisällöissä korostuvat kunkin alueen kehittämistavoitteet ja 
toimenpiteet, ja KMS:n tavoitteet

• Alueellinen metsäohjelma on koko metsäalan toimijoiden 
yhteinen työohjelma

• Kansallisen metsästrategia 2025:n  mukaisesti  myös 
alueelliset metsäohjelmat ”…luovat metsien kestävän 
hoidon ja käytön avulla kasvavaa hyvinvointia alueilleen.”

Alueelliset metsäohjelmat



1. Toimenpiteet

• priorisoitujen AMO toimenpiteiden (n. 180 kpl 2017) seuranta 

2. Metsätalouden tavoitteet (hoito- ja hakkuutavoitteet)

• seurannassa AMOjen hakkuu- ja metsänhoidon tavoitteet 

• suoritetiedot SMK, LUKE ym. (AMO-alueet + Suomi)   esim.

• Verkossa: 
https://www.metsakeskus.fi/alueelliset-metsaohjelmat

3. Luonnonhoidon tavoitteet

• TOTELMIEN seuranta 

• Seurantajärjestelyt työn alla, esim. luontokohteiden ominaispiirteiden 
säilyminen hakkuissa

AMO toimeenpano ja tulosseuranta



Tehtävä

• AMOjen toimenpiteiden tarkastaminen vastaamaan mahdollisimman 
hyvin ohjelmien loppukauden (2018-2020) tarpeisiin. 

• AMOa eikä TOTELMIA avata, vaan tuloksena arvion pohjalta 
täydennetään priorisoidut toimenpiteet toimeenpanoa varten.

Sisältää

• Arvion onnistumisesta nykyhetkeen saakka (kysely)

• Arvion toimintaympäristön muutoksesta (kysely)

• Tulevien toimenpiteiden määrittelyn (kysely)

• Osallistamisen alueilla (esim. alueelliset sidosryhmäseminaarit)

• Tulevien toimenpiteiden priorisoinnin metsäneuvostossa

AMO toimenpiteiden päivitys



Toimintamalli ja aikataulu

• 08/2017  AMO-päivät, työsuunnitelma ja kysely

• 11/2017  Metsäneuvostot perehdytetään tehtävään, 
AMO toteutustilanne raportoidaan

• 12/2017  Tehdään kysely metsäneuvostoille

• 01/2018  AMO-vastaava vetää kyselyn yhteen, 4-6 teemaa esiin

• 01/2018  Metsäneuvosto käsittelee tuloksen ja priorisoi teemat ja 
toimenpiteet 

• 01/2018  Alueelliset Puhutaan metsästä –seminaarit

• 02/2018  AMO-vastaava viimeistelee ja alueen työ valmis

• 03/2018  Esitetään valtakunnallinen yhteenveto kansalliselle 
metsäneuvostolle => voi huomioida KMS-päivityksessä

AMO toimenpiteiden päivitys




